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كم يوجد من " حّمس"؟
رصاع الشقوق داخل الحركة الفلسطينية

بقلم :أنيس عكرويت
مؤسس لجمعية تونس الفتاة
عضو ا
مهندس بيولوجي
باحث يف شؤون الجّمعات الجهادية

”
هذه العالقة
املتشابكة مع
النظام اإليراين...
شقني
خلقت ا

مختلفني صلب
قيادة الحركة
“

حر ررح رّ ر ر رحر ررح ر ر

ليست فقط إيران وهي ليست
محدادة بالحدود الجغرافية ،اليوم
الحشد الشعبي يف العراق هو إيران،
حزب الله يف لبنان هو إيران ،أنصار
الله يف اليمن هم إيران ...حّمس يف
فلسطني هي إيران ..جميعهم باتوا
إيران."...

خالل األسبوع األخري من شهر
جانفي ،انتظمت بقطاع غ ازة مسرية
حاشدة دعّم لحركة أنصار الله
اليمنية املعروفة بالحوثيني ،مسرية
رفعت خاللها شعارات منارصة
للحركة اليمنية ولـ "محور املقاومة"
وسمعت فيها هتافات مناهضة
ُ
للمملكة
وأساسا
الخليجية
لألنظمة
موقف شبه رسمي مل يكن بالشاذ
العربية السعودية واإلمارات العربية داخل النظام اإليراين ففي أواخر
املتحدة.
شهر سبتمرب قال اللواء غالم عيل
املسرية التي شارك فيها مقاتلون رشيد ،وهو أحد أبرز القادة
وشخصيات سياسية من حركتي العسكريني اإليرانيني ،أ ان حركتي
حّمس والجهاد اإلسالمي أثارت كثريا حّمس والجهاد اإلسالمي يف فلسطني
من الجدل داخل الشارع الفلسطيني تعداان امتدادا وجز ًءا ال يتج ازأ من
وهي تسلاط الضوء عىل طبيعة الق اوة العسكرية اإليرانية ،ومتثال إىل
العالقة التي تجمع بني الحركتني جانب أربعة فصائل أخرى ق اوة ردع
تابعة لطهران ض اد أي تهديد
الفلسطينيتني والنظام اإليراين.
خارجي .
هل تقف العالقة يف حدود الدعم
العسكري الذي يتلقاه الطرفان يف حني أ ان حركة الجهاد اإلسالمي
وبذلك ال يتجاوز اإلطار الفلسطيني ردات ببيان خجول مقتضب ،ملا
أم أ ان األمر أبعد من ذلك ويصل إىل تكلاف قيادة حركة حّمس نفسها
عناء التوضيح ولو عرب ترصيح رسمي
نوع من التبع اية؟
مّم يطرح التساؤل حول
سنخصص هذا املقال للحديث حرصا موجز ،ا
ا
خاصة بعد
عن حركة حّمس والبحث يف تأثري الهوياة السياسية للحركة ا
ما انترص ميثاق حّمس األخري ( غرة
هذه العالقة متداخلة األبعاد مع
ماي  )1127للفلسطنة عىل حساب
الصف
النظام اإليراين عىل وحدة
ا
األسلمة .أضحت " حّمس الجديدة"
الداخيل والعالقات الخارجية مع
حركة تح ارر وطني ومل تعد تعترب
باقي دول املنطقة.
نفسها فرعا من فروع تنظيم اإلخوان
جاء عىل لسان أحمد علم الهدى ،املسلمني وبالتايل فهي ملزمة
إمام مشهد بإيران وممثل خامنئي باالشتغال داخل اإلطار الفلسطيني
يف خراسان ،يف إحدى خطب الجمعة حرصا.
منذ أكرث من سنتني أ ان " إيران اليوم

هذه العالقة املتشابكة مع النظام اإليراين
وانعكاسات ذلك عىل العالقات مع مرص
ودول الخليج العريب وتركيا ،مل ترث الجدل
داخل الشارع الفلسطيني وبصفة أكرب
داخل القاعدة الحمساوية فحسب ،بل
شقني مختلفني صلب قيادة
خلقت
ا
الحركة .ليس األمر متعلاقا بالفصل بني
الواجهة السياسية لحّمس ومثيلتها
العسكرية كّم يعتقد "منظ ارو القاعدة"
الذين يكف ارون القيادة السياسية
ويستثنون الجناح العسكري! أو كّم
يفعل ذلك عدد من القوميني العرب
املساندين لجهود كتائب عز الدين
القسام ومتخذين يف اآلن ذاته موقفا حاداا
وعدوان ايا من املكتب السيايس لحركة
كل من خالد
بكل وضوح يسري ا
حّمس  .ا
مشعل (ومن معه وأساسا موىس أبو
مرزوق) وإسّمعيل هنية (ومن معه
وأساسا محمود الزهار) يف طريقني
مختلفني فحني يرى األ اول أ ان العالقة مع
النظام اإليراين يجب أن تستم ار لكن يف
حدود الدعم العسكري ودون رشوط وأ ان
األولوية يجب أن تت اجه نحو تطوير
كل من اململكة العربية
العالقات مع ا
السعودية واإلمارات العربية املتحدة
ومرص إىل جانب املحافظة عىل روابط
الو اد والتعاون املشرتك مع قطر وتركيا
وبقية الدول العربية ،يرى الثاين أ ان
مستقبل الحركة وفلسطني مع إيران
والفصائل املسلاحة املرتبطة بها ،ولذلك ال
ب اد من العمل عىل ضّمن املزيد من
تدفق األموال واألسلحة عرب طهران.
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”
اصم در:ل Justin Tang / La Presse Canadienne

أضحى أمرا

املصدرmena-monitor.org :

قوبل وجود مشعل ،الذي تو اجه مؤخرا
إىل لبنان إثر تجداد الخالفات
املخيّمت
داخل
واالشتباكات
الفلسطينية ،بفيتو من حزب الله حيث
بأي ممثال بالحزب
مل يلتق مشعل ا
اللبناين عىل خالف العادة ،يف حركة دالاة
عىل أن طهران ومن ورائها حزب الله
تتعامل مع أشخاص مع اينني داخل
حّمس.
مشعل أبدى امتعاضه من األمر ومن
ذهاب العالقة بني حركته وإيران نحو
مستويات أخرى تثري املشاكل
الدبلوماسية مع دول عربية أخرى من
ذلك مرص التي أبدت انزعاجها من
ذهاب وفد رسمي لطهران لحّمس يرأسه
هنية لتقديم التعازي يف مقتل قاسم
سليّمين قائد فيلق القدس أو "شهيد
كّم لقابه هن اية .هذا األخري كان
القدس" ا
حارضا كذلك يف الصف األ اول أثناء موكب
تنصيب إبراهيم رئييس كرئيس
للجمهورية اإلسالمية يف إيران.
خ اط مشعل نالحظ صداه يف تفاعالت
أغلب الفلسطينيني الحمساويني عىل
وسائل التواصل االجتّمعي من رسائل

سلبية تجاه إيران وحزب الله ،ويصل
األمر حتاى إىل التكفري!!!
طاملا ت ام الحرص عىل نفي هذه
الخالفات بني رأيس قيادة الحركة
الفلسطينية أو يف أدىن األحوال
التقليل من حجمها حفاظا عىل صورة
الحركة تجاه أنصارها واملتعاطفني
معها ومع القضية الفلسطينية ،لك ان
رصاع األجنحة أضحى أمرا واقعا جل ايا
خاصة مع تشابك امللفات يف املنطقة،
إذ أصبحت حركة حّمس جز ًء من
لعبة املحاور حتاى وإن حرصت
قياداتها عىل نفي هذا األمر مؤكدة
عىل انفتاحها عىل مختلف دول
املنطقة حفاظا عىل نوع من التوازن.
ورّبا يكون لهذا االنقسام تداعيات
ا
عىل مستقبل الوضع الفلسطيني
فإيران مستمرة يف التفاوض حول
برنامجها النووي وبالتايل النجاح يف
رفع العقوبات االقتصادية املفروضة
عليها ولو بصفة جزئية ومرحلية لكن
املقابل سيكون حتّم إيقاف الدعم
العسكري لحركات مسلحة من ضمنها
حركة حّمس.

رصاع األجنحة

مرص من جهتها تريد أن تستعيد دورها
التاريخي الريادي داخل فلسطني من
ذلك مسكها ّبلف الوساطة بني طريف
النزاع يف غزة خاصة فيّم يتعلاق باألرسى
وبإعالن هدنة طويلة املدى ،إضافة إىل
ملف إعادة اإلعّمر الذي نجحت يف
افتكاكه من يد قطر.
هذا إىل جانب االستثّمرات الكبرية التي
وعدت بها اإلمارات العربية املتحدة يف
قطاع غزة مع اولة عىل عالقاتها املتميزة
مع الجانب اإلرسائييل ومزيد تطوير
العالقات مع أنقرة التي ع اربت بدورها
عىل لسان الرئيس رجب طيب أردوغان
عن رغبتها القوية يف تحسني العالقات
مع تل أبيب..
تع امق هذه الخالفات يثري اهتّممات
ورّبا يدفع هذا األمر نحو
املتابعني ا
موجة جديدة من العنف يف الرشق
األوسط كّم جاء يف تقرير نُرش مؤخرا
ّبجلاة التاميز األمريكية.

واقعا جلياا
خاصة مع

تشابك امللفات
يف املنطقة
“
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سقوط غرناطة واكتشاف العامل الجديد يف : 2441
أية عالقة؟

بقلم :فهمي رمضاين
أستاذ مرباز يف التاريخ
عضو الهيئة املديرة لجمعية تونس الفتاة

”
تؤكاد ُمعظم
الدراسات التي
تناولت حياة كوملب
عىل أنه كان ميتلك
ُروحا صليبية عالية

“

ميثل القرن الخامس عرش يف التأريـخ
الغريب منعرجا حاسّم ،إذ انتقلت من
خالله أوروبا من العصور الـوسـطـى
إىل العرص الحديث ،كّم أنه يُـعـتـرب
قرنا فارقا نظرا ملا متياز به من أحداث
كربى كان لها ثقل تاريـخـي وصـدى
حضاري وتأثري جغراسيايس عىل مسار
الحضارات يف العامل املتوسطي.
تتمثال أهم هذه الوقائع الحاسمة يف
سقوط القسطـنـطـيـنـيـة عـاصـمـة
اإلمرباطورية البيزنطية سـنـة 2451
بيد األتراك وازدياد التفوق الالتيـنـي
الغريب عىل القوى اإلسـالمـيـة الـتـي
فقدت هيمنتها عىل املتوسـط بـعـد
الحروب الصليبية وحروب االسـرتداد
باألندلس .ففي الوقت الذي كـانـت
فيه القوة العثّمنية الـقـادمـة مـن
الرشق تتقدم باتجاه أوروبا ،كـانـت
األندلس تعيش آخر أيامـهـا حـيـث
س ُيجهز عليها اإلسـبـان مـن خـالل
السيطرة عىل غرناطة آخر مـعـاقـل
املسلمني يف أرض أوروبا يف جـانـفـي
 .2441يف نفس هذه السنـة ،تـرسـو
سفن الرحالة اإليطـايل كـريسـتـوف
كوملب يف سواحل قارة جديدة ُمعلنة
عن انطـالق حـركـة االكـتـشـافـات
الجغرافية الـكـربى وبـدايـة عـرص
جديد.
كانت هـذه األحـداث امل ُـتـسـارعـة
واملتزامنة يف آن ،إيذانا بـوالدة عـامل
جديد يعلن تفوق أوروبا الـحـديـثـة
وأفول شمس الـحـضـارة الـعـربـيـة
اإلسالمية .يف هذا اإلطارُ ،ميثال تزامـن
ُسقوط غرناطة مع اكتشـاف الـعـامل
الجديد عالمة عىل والدة نظام جديد
له خُصوصيات حـديـثـة ،إذ بـدأت
تتشكال فكرة "الدولة -األمة" وبـرزت
صورة أكرث اكتّمال للعامل ،كّم انتـهـى
الدور االقتصادي للمـتـوسـط لـيـربز
األطليس كمركـز جـديـد لـلـتـجـارة
العاملية.
بيد أن التساؤل الذي ما انفك يُطـرح
يف هذا السياق ،هو عـالقـة سـقـوط
غرناطة باكتشاف القارة األمريـكـيـة،
فاألول كان يف شهر جانفي والثاين يف

حر ررح رّ ر ر رحر ررح ر ر

شهر أكتوبر من نفس السنـة ،فـهـل ذهنية العرص الجديدة القامئة عىل الرغبة
ه ايأ سقوط غرناطة انـطـالق عـرص يف االكتشاف واالنفتاح عىل العامل.
االكتشافات الجغرافية الكربى؟ وهـل
هناك عالقـة بـني انـهـيـار حضـارة ُولد كريستوف كوملـب ّبـديـنـة جـنـوة،
األندلس وانبعاث حضارة جديدة؟ أمل إحدى أهم املدن التجارية اإليطالية التـي
تُهيئ مدينة غرناطة اجتـّمع ثـالثـة كان لها وزن يف اقتصاد املتوسـط طـيـلـة
عنارص مهمة يف تاريخ االكتـشـافـات العصور الوسطى وبداية العرص الحديـث،
درس الرياضيات والفلك والعلوم الطبيعية
وهي أوروبا واإلسالم وأمريكا؟
يف جامعة بافيا وكان يف األثناء مسـكـونـا
سقطت غرناطة يف جـانـفـي  2441بهاجس إيجاد طرق بحرية جديدة تقـ
وهي آخر مّملك املسلمني يف إسبانيا عىل الوساطة العربية اإلسالمية يف التجارة
وذلك بعد توقاف امل اد اإلسالمي مـن الدولية .وقد عرض مرشوعه عىل مجـلـس
بالد املغرب الذي كان يُؤ اجل سقوطها الشيوخ بجنوة وقوبل بالرفض ثم عـرضـه
يف كل لحظة ،حيث ت ام االستيالء عىل مرة أخرى عىل امللك هرني السابع مـلـك
جبل طارق من قبل القشتاليني سنـة انجلرتا الذي مل يوله أدىن اهتّمم ليـتـوجـه
 2461وسقطت الـدولـة املـريـنـيـة يف النهاية نحو إسبانيا حيث وجـد صـدى
باملغرب منذ  2464وازدادت أحـوال ملرشوعه الطموح.
الدولة الحفصـيـة بـتـونـس تـأزمـا،
لسـقـوط وقاـع كــوملــب االتــفــاق مـع املــلــكــني
فم اهدت كل هذه البـوادر ُ
هذا املعقل اإلسالمي األخري يف أرض الكاثوليكيني فرديناند وايزابـيـال يـوم 21
األندلس .يف املقابل أقام فـرديـنـانـد ماي  2441أي بعد بضـعـة أشـهـر عـىل
ملك أراغون وإيزابيال ملكة قشتـالـة سقوط غرناطة وقـد ُمـنـح هـذا األخـري
تحالفا عزما من خالله عىل محـاربـة ّبُوجب هذه االتفاقية رتبة أمري الـبـحـار
املسلمني واسـرتجـاع األراا الـتـي واملحيطات كّم ُز اود بثالثة سفن ضـخـمـة
سيطروا عليهـا مـنـذ قـرون وذلـك من نوع "الكرافيل ".
لتحقيق وحدة إسبانيا املسيحية مـن قبل امل يف تحليل تزامن سقوط غرناطة
جديد وطرد "الـكـفاـار" أو "أتـبـاع مع اكتشاف العـامل الـجـديـد ،يـتـو اجـب
الهرقطة امل ُـحـمـديـة "كـّم كـانـوا التذكري ببعض الجوانب املهمة من حـيـاة
يُس امونهم.
الب احار كريستوف كوملب وخاصة عالقـتـه
يف هذه األثناء ،كانت أوروبا تشـهـد باألندلس اإلسالمية .فقد كان كوملب بـني
بداية انبالج عرص جديـد والـخـروج العامني  2485و 2441ينتظر صابرا موافقة
من ظلّمت العصور الوسطى ،فـقـد امللكني اإلسبانيني عىل تسـهـيـل رحـلـتـه،
ظهرت الطباعة وازدهـرت الـتـجـارة لذلك سنجده يف سنة ُ 2484مشـاركـا يف
وشهدت املدن منوا حرضيا وسكانيـا حصار مدينة "بازا" الواقعـة إىل الشـّمل
جيدا م اهد لربوز الفـكـر اإلنسـانـوي من غرناطة.
ُ
ا
الجديد يف إيطاليا ثم يف كامل أوروبـا وتؤكاد ُمعظم الدراسات التي تناولت حياة
وهو فكر جعل من اإلنسـان مـركـز كوملب عىل أنه كان ميتلك ُروحا صليـبـيـة
العـامل وذلـك مـن خـالل دعـوتـه عالية ،إذ يقول يف مذكراته أنه قد تـطـوع
لالنفتاح والتفكري ومقـاومـة الـبـدع يف الجيش اإلسباين إلظهار شجاعة فـائـقـة
والخرافات واألساطري .ومن إيطـالـيـا أمام التهديد اإلسالمي للمسيحية وهو مـا
بالتحديد سيربز كريستـوف كـوملـب نجده يف هذه األسطر "يف هـذه السـنـة
التاجر والب احار الجنوي الذي سيـجـد الحالية  2441بعد أن وضع سموكّم حـداا
يف اإلسبان حاضنة لتمويل مرشـوعـه للحرب مع املغاربة الذين حكموا أوروبـا
وهو مرشوع يندرج أسـاسـا ضـمـن وبعد إنهاء الحرب يف املدينة الـعـظـيـمـة
غرناطة نفسها حيث رأيت يف هذه السنـة
ويف اليوم الثاين من شهر كانون الـثـاين ...
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الرايات الخاصة بسمـوكـّم تـرفـع بـقـوة
السالح فوق األسوار  ...ورأيـت املـلـك
املغاريب يتقدم من أبوابها ويـقـبـل أيـادي
سموكّم امللكية  ...وسموكـّم بـوصـفـكـّم
مسيحيني كاثوليكيني وأمريين منقطعني إىل
العقيدة املسيـحـيـة املـقـدسـة ونرشـهـا
وعدوين مللة محمد وجمـيـع الـوثـنـيـات
والهرقطات ...قررمتا إرسايل أنا كريستـوفـر
كوملبس إىل أقاليم الهند املذكورة ...وأمرمتـا
أال أسافر بالطريق الربي املعتاد إىل الرشـق
بل بالطريق إىل الغرب الذي ال يعرف أحد
حتى اليوم بصورة مؤكـدة أن أحـدا قـد
سلكه وقد أعلنت لسـمـوكـّم أن تـكـون
جميع العوائد من حملتي هذه يف سـبـيـل
استعادة القدس".
إضافة إىل ما ذكرنا ،تشري بعض الـدراسـات
التاريخية بأن اتصال كـوملـب بـاملـلـكـني
االسبانيني كان مبكرا إال أنهّم قد تأخـرا يف
إعطائه املوافقة والسبب الحقيقي لـذلـك
هو انشغال فرديناند وإيزابيال بشن الحرب
عىل غرناطة وهي حرب دامت شهورا مـن
الحصار املـتـواصـل ،حـيـث أن االسـبـان
اضطروا إىل بناء مدينة قريبـة لـغـرنـاطـة
لشن الحمالت انطالقا منها وهي مـديـنـة
"سانتا يف" )(Santa Feويف هذه املـديـنـة
بالتحديد تم توقيع وختم الوثائق املتعلقة
برحلة كوملب.
ميكننا القول إذن ،بأن الحرب عىل غرناطـة
قد أسهمت يف تأخري رحلة كوملب لبضـعـة
أشهر ،لكنها كانت كذلك ُمرتبطة ارتـبـاطـا
وثيقا بهذه الرحلة وبحدث اكتشاف القارة
األمريكية ،فعىل الرغـم مـن أن كـوملـب
جنوي إيطايل إال أنه كانـت لـه عـالقـات
جيدة مع التجار خاصة املغاربة ،كّم كـان
ُمتأثرا بحضارة األندلس اإلسالمية وخـاصـة
برتاثها العلمي املتعلق بالجغرافيا واملالحـة
البحرية والفلك  .2ويؤكد بعض الـدارسـني
عىل استفادته من أحاديث له مع الـتـجـار
املغاربة واألندلسيني الذين كان لهم اطـالع
ُمع امق عىل املالحة البحرية ،فتكون بذلـك
حركة االكتشافات الجغرافيـة الـكـربى يف
ارتباط وثيق بالرتاث العلمي والـحـضـاري
األندليس.
أما من جهة أخرى ،فلم يكن عزم كـوملـب
األوحد االستيطان واكتشاف أراض جديـدة
تحتوي ثروات مختلفة ،وإمنا إيجاد طريـق
بحري جديد يؤدي إىل آسيا دون املرور من
املتوسط أو بالرشق اإلسالمي وقد كان ذلك
يتطلب املغامرة والـتـوغـل يف املـحـيـط

”
ال ريب أن الحروب
متثال امللكة ايزابيال وكريستوف كولومب بغرناطة .املصدر :ويكيبيدبا

األطليس الذي كان لغزا كبريا طـيـلـة
العصور الوسطى حيث كان يسـمـى
ببحر الظلّمت ،لذلك فـإن سـقـوط
غرناطة وتوحيد إسبانيا من جـديـد
ش اجع كوملب عىل التفكري جـدايـا يف
إنهـاء دور الـعـرب الـتـجـاري يف
املتوسط واكتشاف طـرق ومسـالـك
جديدة تكون مركز ثقـل لـلـتـجـارة
الدولية وبديال عن املتـوسـط الـذي
ظل لقرون "بحرية إسالمية ".
وال ريب أن الـحـروب الصـلـيـبـيـة
وحرب االسرتداد يف األندلس ،كـانـت
تــنــدرج ضــمــن هــذا املرشــوع
االقتصادي وهو التخلـص مـن دور
العرب يف التجارة الدولية ويف نـفـس
الوقت االستفادة من معارف العـدو
املسلم وخرباته يف عـلـوم الـبـحـار
واملالحة والجغرافيا .وقـد مـثـلـت
حرب االسرتداد باألندلس بالخصوص
نافدة جديدة انفتحت أمام أوروبـا
مكانتها مـن االطـالع عـىل تـقـدم
معارف أهم الحوارض اإلسالمـيـة يف
األندلس كطليطلة وقرطبة وإشبيلية
وغرناطة.
وقد القت النظريـات الـجـغـرافـيـة
اإلسالمية رواجا كبريا عـنـد عـلـّمء
الالتني ،حيث أكد عديد املسترشقـني
الفضل الكـبـري الـذي كـان لـهـذه
النظريات يف اكتشاف العامل الجديـد
وتذليل الصعوبات التي واجهها رواد
حركة االكتشافات الجغرافية الكربى.
ففي مقطع خاص من رسالة كوملـب

إىل امللكة إيزابيال يف رحلته الثالثـة سـنـة
 2448يتحدث هذا األخري عـن نـظـريـة
كروية األرض وفضلها يف مـعـرفـة هـذه
الطرق الـجـديـدة إذ لـوالهـا ملـا كـان
الكتشاف أمريكا أن يتحقق.
ال ميكن أن ننكر كذلك أن جـل املـوانـئ
االسبانية والربتغاليـة كـانـت جـزء مـن
االمرباطورية التجارية الـعـربـيـة الـتـي
سيطرت عىل الطرق واملسالك التـجـاريـة
طيلة العرص الـوسـيـط ،لـذلـك كـانـت
املعارف اإلسبانية والربتغالية املـتـعـلـقـة
بالبحار واملالحة جزء من العلوم البحريـة
والجغرافية اإلسالمية ،فسفينة الكـرافـيـل
التي توغل بها كوملب يف محيط الظلّمت
كانت تطويرا عن القارب الـعـريب الـذي
كان العرب يستخدمونه بنجاح يف رشقـي
املتوسط.
يتبني لنا مّم تقدم أثر سقوط غرناطة يف
تقدم حركة االكتـشـافـات الـجـغـرافـيـة
الكربى ،إذ أسهم توحيد إسبـانـيـا وطـرد
املسلمني يف انطالق مرشوع كـريسـتـوف
كوملب االستكشايف والذي كـان يـطـمـح
أساسا إىل إيجاد طرق ومسالك تـجـاريـة
جديدة تق عىل دور العرب االقتصادي
يف العامل املتوسطي .أما من ناحية ثانـيـة،
فقد مثال سقوط االندلس فرصة لـططـالع
عىل ما أنتجه العرب من تـراث عـلـمـي
وفكري استفاد منه الـغـرب يف تـطـويـر
معرفته باملالحة البحرية وبـالـجـغـرافـيـا
ليمثال بذلـك أسـاس نـهـضـة جـديـدة
سيطلقها الغرب مع انبالج فجر العـصـور
الحديثة.

الصليبية وحرب االسرتداد
يف األندلس ،كانت تندرج
ضمن هذا املرشوع
االقتصادي وهو التخلص
من دور العرب يف التجارة
الدولية

“

2ميكن العودة يف هذا اإلطار للدراسات
التالية :
* عباس حمداين"،اإلطار اإلسالمي
لالكتشافات الجغرافية الكربى" ورد
ضمن:سلمى الخرضاء الجيويس
(إرشاف) ،الحضارة العربية اإلسالمية
يف األندلس ،مركز دراسات الوحدة
العربية ،بريوت ،لبنان.2447،
* Charles Fraser Beckingham ,

Between Islam and
Christendom : Travellers, Facts
and Legends in the Middle Ages
and the Renaissance, Variorum
Reprints, London,2481.
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”نساء الخلفاء األمويني“ لبثينة بن حسني:
ما ادة ثرياة تنتظر الغوص فيها
كل قسم من هذه فيّم عدا هذا الجهد يف الجمع والتبويـب،
يزداد االهتّمم شيئا فشيئا يف الحقـل الفضاء العام .ويف ا
عـّم
األكادميي التونيس باملـواضـيـع ذات األقسام ،خ اُصص جزء للحديـث عـن يعرس علينا أن نعرث يف هذا البـحـث ا

العالقة بالدور الذي لعبته الـنـسـاء دور الزوجات وآخر للـحـديـث عـن ميكن أن نعتربه فعال قراءة جديدة .فهـذه

بقلم :حمزة عمر

تاريخـيـا يف مـخـتـلـف املـجـاالت ،دور الجواري ،مع تح ارر نسبـي مـن العبارة تفرتض استقراء ما ذكرته مختـلـف

رئيس جمعية تونس الفتاة

األخبار ،التي ال متثال منـفـردة أكـرث مـن

وخصوصا املجال السيايس .وتـهـدف هذا التقسيم يف القسم الثالث.
مختلف هذه الكتابات بشكـل عـام
إىل إعادة تقييم هذا الـدور بشـكـل
مغاير للكتابات الكالسيـكـيـة الـتـي
عادة ما يتم استبطان أنها ذات طابع
ذكوري.
يعد كتاب بثينة بن حسني املـعـنـون
"نساء الـخـلـفـاء األمـويـني (قـراءة

”
ال ميكن إنكار الجهد
الكبري املبذول لجمع
األخبار املتناثرة يف عدد
من كتب التاريخ

جديدة)" الصـادر عـن مـنـشـورات
الجمل يف  1124بـالـكـثـري يف هـذا
الصدد ،ال س ايّم والباحثة تعلن مـنـذ
الجملة األوىل أن الدراسـات بشـأنـه
توقفت منذ أربعينات القرن املـاا.
كّم يُعلن التقديم الذي كتبه محمـد
الرشيف الفرجاين أ ان قـيـمـة هـذا

"ينسب ما صـار
العمل تكمن يف أناه ا
ملتصقا باإلسالم وبالحضارة العربـيـة

والرتاث القدمية حول

يف عالقة بوضع املرأة".

نساء الخلفاء األمويني

ينقسم هذا الكتاب إىل ثالثة أقسـام:

“

حر ررح رّ ر ر رحر ررح ر ر

دور نساء الـخـلـفـاء داخـل األرسة،
عالقته ان بالسـلـطـة ،نشـاطـهـ ان يف

ال ميكن إنكار الجهد الكبري املـبـذول
لجمع األخبار املتناثرة يف عـدد مـن
كتب التاريخ والرتاث القدميـة حـول

طرائف مس اجلة عـىل هـامـش الـتـاريـخ
الرسمي ،إلثبات وجـود دور حـقـيـقـي
ممنهج أو شبه ممنهج للنسـاء مـوضـوع

البحث .ال نرى يف طـ ايـات الـكـتـاب إال
نساء الخلفاء األمويني ،التي مل تـعـن
شخصيات منفردة حاولت مـّمرسـة دور
بشكل خاص بهذا املوضوع .كـّم أ ان
ما ،عادة ما يكون عـرضـياـا ،يف سـيـاسـة
هذه األخبار املتناثرة ب اوبت بشـكـل
الخلفاء وذلك رغم محاوالت الـتـعـمـيـم
منهجي ،كّم ذُكر سابقا ،يجعـل مـن
والتضخيم التي كثريا ما تكون انطالقا مـن
اليسري عىل الباحثني يف املسـتـقـبـل
حوادث فردياة قد ال تعني شيئـا ذا بـال.
الرجوع إليها واستغاللهـا ،ال سـيـّم
ا مثال ،تُقدام نائلة بنت الـفـرافصـة زوجـة
وقد ألحق البحث بجدول تلـخـيـ
عثّمن عىل أساس أنها "الفاعلة األساسـيـة
مه ام يحداد قـامئـة نسـاء الـخـلـفـاء
يف الفتنة الكربى" (ص )221 .فقط ألنـهـا
األمويني ووضعيـتـهـ ان وانـتـّمئـهـ ان
أرسلت أصابعها املقطوعة وقميص عثّمن
القبيل أو الجغرايف ،وإن كـان هـذا
إىل معاوية يف الشام ،يف حني أ ان ذلـك ال
الجدول ليكون أكرث نفعا لو ألحقـت
ميكن أن يزيد عىل فعل تحـري ـ رمـزي
به خانة تعداد من أنـجـبـتـه هـؤالء
يقع عىل هامش الحدث املـركـزي ،وهـو
النساء ،ولو حذفت منه األسطر حول
مقتل الخليفة الصحايب األموي.
اللوايت مل يعرف اسمه ان أو نسـبـهـ ان
وال كان له ان دور مـذكـور يف مـ

ولنئ حملت بعض االسـتـنـتـاجـات عـن

الكتاب.

اسرتاتيجيات املصاهـرة لـدى الـخـلـفـاء
األمويني عنارص جداة ال س ايّم يف التعلـيـق
عىل الزواج من قرشيات أو من كلـبـيـات،

العدد  ،12فيفري 2022
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املصدر :العريب الجديد

”

املصدرnawaat.org :

قلاّم نعرث يف هذا
الكتاب عىل نقد لألخبار
أو حتى قراءة متقاطعة
لألخبار التي تتشابه أو

فإ ان أغلب التحليالت تأيت مقتضبة وغـري

لألخبار التي تتشـابـه أو تـتـكـ ارر يف يُوفار الكتاب مادة ثرياة حسنة الـجـمـع

مبن اية عىل قراءة مع امقة .فبـعـد إحصـاء

املصادر مع أكرث من شخـصـيـة .عـىل والتبويب ،عىل أ ان النتائج املستـخـلـصـة

نساء عبد امللك بن مـروان وأنسـابـهـ ان،

سبيل املثال ،نقرأ عن حادثة أم البنـني من هذه املادة ال ترتـقـي إىل مسـتـوى

تتكرار يف املصادر مع

نقرأ ما ييل "وهذا ما يعترب ظاهرة غريبة

بن عبد العزيز مع وضا اح ،وهي تشبه األهداف املرسومة واملأمولة يف فاتـحـتـه.

أكرث من شخصية

من نوعها أي اإلفراط يف الزواج كـعـنـرص

ولعل هذا العمل سيكون باكورة بحـوث
ا
أي
أقاصيص ألف ليلة ولـيـلـة ،دون ا

من عنارص التلذاذ بالسلطة .لك ان الطـالق

تشكيك يف مصـداقـيـتـهـا أو طـرح أخرى تنقاب يف هـذه املـادة لـتـقـديـم

يعرب عن حالة اضطراب يف شخـصـيـتـه"،
ا

لفرضياة أن تكون من صياغـة خصـوم خالصات مازالت تقبع تحت السطح إىل

دون أن نفهم فيّم يختلف عـبـد املـلـك

متس من صـورة ح اد اآلن حول هذه الـفـرتة املـهـ امـة يف
بني أمياة ،وهي التي ا

عن الخلفاء اآلخرين (وكـلـهـم تـقـريـبـا

زوجة خليفة (الوليد) شديد الـوطـأة التاريخ العريب اإلسالمي.

أي
تزوجوا وطلاقوا مرارا) وال نعـرث عـىل ا

عىل أعداء دولته وأخت خليفة (عمـر

غوص يف نفسيـة عـبـد املـلـك ،الـبـاين

بن عبد العـزيـز) شـكاـلـت صـورتـه

الحقيقي للساللة املروانيـة ،املـوصـومـة

األيقونية مصدر إزعاج للعباسيني فيّم

باالضطراب دون أدىن تحليل ملظاهر هذا

بعد .نجد غياب التـعـامـل الـنـقـدي

االضطراب وتأثريه عىل سياسته أو كـيـف

قصة مقتل عبـدة ونـبـوءة
كذلك مع ا

ميكن أن يكون قد فتح البـاب لـنـسـائـه

هشام بن عبد امللك يف ذلـك ،وهـو

للتأثري عليه ،وهو من املفرتض أن يـكـون

خرب يأخذ حيازا من الـكـتـاب يـفـوق

املحور الرئييس للكتاب.

بكثري أهمياته بالنسبـة إىل املـوضـوع

كّم أناه قلاّم نعرث يف هذا الـكـتـاب عـىل
نقد لألخبار أو حتى قراءة مـتـقـاطـعـة

الرئييس ،خصوصا بالنظر إىل نـزعـتـه
األسطورياة الواضحة الاتي تجعـل مـن
هشام مطالعا عىل الغيب!

“
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"سرية عني" و"يوميات كاتب القصة القصرية"
إلبراهيم نرص الله ...امللل ومقاومة الوباء بني قرنني
الزمان :السبت  17نوفمرب 1112
املكان :شارع الـحـبـيـب بـورقـيـبـة
بتونس العاصمة

بقلم :أسّمء سحباين
أستاذة أنجليزية باملعاهد الثانوية
متحصلة عىل املاجستري
يف األدب األنجليزي

”
فتحت التكنولوجيا
الحدود لنا فتوهمنا
الحب وتعلقنا به
وبعضنا صدق أنه
موهوب ومشهور
رغم أنه مل يغادر
جدران غرفته
األربعة

“

ميل شاب فيحمل ساطورا ويـهـجـم
ا
عىل وزارة الداخلية التونسية ويرميه
املواطنون بالحجارة فـيـّم مـمـثـلـو
السلطـة يـتـفـرجـون غـري آبـهـني
أقل مـا يـقـال
وضاحكني يف مشهد ا
عنه أناه رسيايل .أزمنة األوبئة أزمـنـة
مهيبة تسبق فيهـا األحـداث قـدرة
البرشعىل االستيعاب .الوقت يـجـري
برسعة وال وقت للخوف .ابـراهـيـم
نرص الله يزور تونس بعد عرشـيـن
سنة من الغياب وسيلقي مـحـارضة
غري بعيد من مكان الحادثة ويـجـب
أن احرض .قطعـت الشـارع حـيـث
وقف الشاب يوم البارحة ويف يـده
سـكـني وسـاطـور .ابـتـعـدت مــن
املرتجلني والـتـصـقـت بـالسـيـارات
السائرة بصعوبة وسط الطريق .زمن
األوبئة واإلرهاب نخاف البرش أكـرث
من اآلالت .اآللـة ال تـهـدد .اآللـة
تغدر فتعطيك وهم امتداد الزمن .
حرضت املحارضة وتحـصـلـت عـىل
توقيع إبراهيم نرص الله وقـررت أن
أكتشف عامله .قرأت كتابني ما يفرق
بينهّم هو فقط قـرن مـن الـزمـان
وجنس الكتابة" .سـرية عـني" هـي
رواية من جنس السرية حيث تـروي
قصة نجاح كرمية عبود أ اول مصـورة
فوتوغرافية فلسطينية يف عرشينـات
القرن املـاا و"يـومـيـات كـاتـب
القصة القصرية" وهي نوفيال كتـبـت
زمن الكوفيد الصاخب ،أي زمـنـنـا
هذا .
يضجر ابراهيم نرص الله فيكتب لـنـا

حر ررح رّ ر ر رحر ررح ر ر

عن مأساة كاتب القـصـة الـقـصـرية
زمن التباعد االجتّمعـي والسـكـون
إىل املنـازل .الـروايـة قصـة قصـرية
عـّم أراده الـكـاتـب
طالت زيادة ا
فأصبحت نوفيال .هـكـذا بـدى يل.
ويبدو أنه قد كـتـبـهـا خـالل فـرتة
الحجر الصحي األوىل يف جو الخـوف
وامللل والجزع مّم يحمـلـه الـوبـاء
لحياتنا .بطل الرواية مهووس بالرقـم
 4فهو يراه يف كل مكان ويـبـدو أن
هوس الرقم انتقل اىل خـالـق عـامل
الرواية فعنون الرواية بأربعة كلّمت
حتى خ ايل إ ايل وأنا اقرـ الـروايـة أ ان
جنون فرتة الحجر الصحي قد نزعت
الخط الفارق بني التخيل والواقع.

القطارات إىل محطاتهـا والسـيـارات إىل
مرائبها والبرش إىل غرفهم وماليـني مـثـل
فريد سكنوا شاشات هواتفهـم الـذكـيـة.
اغلقت الحدود الحقيقية وفتحت شاشـة
الهواتف الذكية الحدود االفـرتاضـيـة .ال
حاجة لك للسفر لفرنسا لزيارة الـلـوفـر.
بنقرة واحدة من هـاتـفـك ميـكـنـك أن
تتفرج يف املوناليزا دون أن يقلقك وجـود
السياح وتدافعهم عىل اللوحة .ال حـاجـة
لك للذهاب للمكتبة واستعارة مجلـة او
رواية لتقرأها .بنقرة واحدة تـفـتـح لـك
مكتبة اإلسكندرية أبوابها .حتى أنـه قـد
خيل لنا أننا قـد رددنـا صـواريـخ بـنـي
صهيون الصيف املاا ونحن يف مقاعدنـا
يف بيوتنا عرب االنستغرام .

يقول نرص الله أن الذين يرتكون اآلخريـن
يسقون زهور حديقته ال يستطيع أن يرى
تفتح األزهار فيها .فتحت التكـنـولـوجـيـا
الحدود لنا فتوهمنا الحب وتعلـقـنـا بـه
وبعضنا صدق أنه موهوب ومشهور رغـم
أنه مل يغادر جدران غرفته األربعة .ع امـق
الوهم عزلتنا كّم عمق عزلة فريد وكالب
الشوارع يف النوفيال .تجود النساء الـلـوايت
يفسحن كالبه ان ببعض االكل عىل كـالب
ا
الشوارع ويسمحن لها باللعب معهـا ثـم
يننهرها بقوة إن هي متادت يف استئناسها
بكالبها املنزلية .فريد ال يفـرسـ لـنـا رس
تعلقه بقصة كلب الشارع ولكن هل مـا
نراه يف املرآة وجـوهـنـا؟ هـل الـكـالب
السائبة هي فعال حرة؟ أم أن الشـوارع
تحولت إىل سجن كبري...

الرواية وبطلها وكاتبها مـهـووسـون
بالرقم أربعة .القارئ سـرياه يف كـل
صفحة وأحـيـانـا كـثـرية يف عـدد
الكلّمت واألسطر التي تكون حـوارا
بني الشخصيات .الرقم أربعة انتـقـل
من عاملنا إىل عامل الرواية بسـالـسـة
وذلك ألن حضوره طاغ يف حـيـاتـنـا.
نحن نعيش دامئا بني أربعة جـدران
سواء يف العمل أو يف البـيـت أو يف
املقهى أو يف املسبح أو يف الـفـرا
عند النوم أو يف التابوت عند املـوت.
الرقم أربعة يحيـط بـنـا مـن كـل
جانب .لكأين بنرص الـلـه ابـراهـيـم
يخربنا أن ما فعلته كورونـا هـو أن
لفتت انتباهنا إىل ذلـك فـحـسـب.
كورونا مل تسجننا أو تـتـعـدى عـىل
حريتنا هي فقط فضحت حـقـيـقـة
الحقيقة أنني وجدت إجابة هذا السـؤال
أرسنا.
يف رواية "سرية عني" التي كتبها نرص اللـه
يقول نرص الله أن الـوقـت ال ميـر قبل املأساة .وقبل زمن الكوفيد عن زمـن
برسعة ،بل نحن منر برسعة .الـوقـت وباء أشد بـطـشـا وأكـرث وحشـيـة مـن
جامد ال يتـغـري أبـدا ونـحـن هـم الكوفيد .
املارون .وظهور األوبئة يعـ اجـل مـن
عبورنا والخوف والوجل يف انـتـظـار يفتح نرص الله بوابة الـزمـن عـىل فـرتة
موت جّمعي يدعم عزلتـنـا .طـوال االنتداب الربيطاين فريوي لنا قصة فنـانـة
سنتني ،أغلقت املـطـارات وركـنـت حقيقية ص اورت مأساة وطنهـا بـاألبـيـض
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إبراهيم نرص الله .املصدرdipc.ps :

”
ها نحن ذا وسط
العرشينات الصاخبة
من جديد .نركض هربا

األسود ثم تناولت الفـرشـاة ولـونـت مـا
حاول الوباء دفنه وإفراغه من كل معنـى.
عزلنا الكوفيد يف مـنـازلـنـا ،ولـكـن عـامل
فلسطني زمن االنتداب مل يكـن لـه تـرف
االنتباه لوباء السل الـذي كـان يـحـصـد
األرواح ويدمر العائالت .كان هنـاك وبـاء
أ رشاسة وإيذاء .ومن غـري تـخـطـيـط،
وجدت كرمية عبود نفسها يف مـواجـهـتـه
وسالحها كامريا ورخصة قيادة.
كرمية مص اورة فوتوغرافية من بيت لـحـم
وفريد كاتب قصة قصرية .كالهّم يالحقان
شغفهّم رغم الوباء واملوت املـخـيـم مـن
كل جانب .
ينتقل نرص الله بني الزمانني بخفة .وكأنني
انتقل بني ازقة وشـوارع بـيـت لـحـم يف
العرشينات من القرن املاا وأراها بيضاء
وسوداء يف لون الصور التي كانت كـرميـة
تأخذها بكامريا .وتجدين أتفـادى حـجـارة
باربارا وهي ترميها عىل سـ ايـارة الـجـنـود
األنقليز الذين جلبوا السـل لـعـائـلـتـهـا.
أتفادى حـجـرهـا وأنـظـر إىل الشـمـس
والظالل التي تالحقها كرمية وهي تـقـود
سيارتها متحدية نظرات الجريان املتعجبة.
ارتبطت املعاناة الشخـصـيـة يف الـروايـة
باملعاناة الجّمعية فرصاع كـاتـريـنـا مـع
السل وغليان دماغها وقلقها عىل عائلتـهـا
وخوفها عليهم يقابـلـه غـلـيـان الشـارع

إىل بيوتنا من وباء
الفلسطيني إبان االنتداب الربيطاين .خاصتها سنة  2448وتدفـن صـورهـا يف
األقبية اإلرسائيلية وال يتم اكتشافها مـن
ميل فريد فيكتب الئـحـة حـقـوق جديد اال يف بداية األلـفـيـة الـجـديـدة
عاملية لـطنسـان أيـنـّم كـان وقـد لتحيي االهتّمم بفلسطني ما قبل الوباء .
أعطته وسائل التواصل االجـتـّمعـي
وهم االنتساب للمواطنة العـاملـيـة .وها نحن ذا وسط العرشينات الصاخـبـة
لكن كرمية ليس لهـا تـرف املـلـل .من جديد .نركض هربا إىل بيـوتـنـا مـن
الوقت ال يتحرك ولكن الوبـاء رغـم وباء جديد ونـقـاوم ونرصـخ ونـنـادي
صمته ينترش ويكرب .السـل يـقـتـل بالحرية وباحرتام حقوق اإلنسان مثـلـنـا
الناس يف صمت خجل هناك ووبـاء مثل فريد من وراء شـاشـات هـواتـفـنـا
تهويد فلسطني صاخب ودامي.
الذكية بعدما أغلقنا أبواب بيوتنا جيدا.
تسابق كرمية املوت الذي يطـاردهـا
وينذر بإلحاقها بأخيها وأمها وتص اور
البيوت الفلسطينية وهي تصـخـب
بالحياة حتى تواجه أكاذيب موشيه
نوردو وليفي .يقوم ليفي بتـصـويـر
البيوت الفلسطينية عىل أنها بيـوت
فارغة قد تم إعدادهـا السـتـقـبـال
اليهود من كافة أنحاء الـعـامل حـني
يعودون إىل أرض امليـعـاد .تـعـانـد
كرمية سعالها وتصور أرض فلسطـني
عامرة بناسها وزعرتها .
متوت كرمية ويتغري العامل إىل األبـد
بعد العرشينات الصاخبة يف الـقـرن
املاا .تختفي صور كرميـة عـبـود
ويدمر االحتالل استوديو التـصـويـر

تعود الحياة تدريجيا ونخرج كـلـنـا إىل
الشوارع من جديد .الـفـنـان والـعـامـل
واملتحر وحامل السالح وال يجمعنا إال
يشء واحد مل ينجح أبدا يف التـسـلـل إىل
قلب كرمية ...امللل.

جديد ونقاوم ونرصخ
وننادي بالحرية
وباحرتام حقوق
اإلنسان
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قصة لفرنسواز جريو
"من أجل ذاكرة ما" -ا
تم إجراء العملية يوم الجمعة أين عشت الحرب الخاطفة بني ذلك بدرجة أقل.
املوافق لذكرى ميالدي الثالثني سنة الصني وروسيا وإبادة موسكو
 .1115ترداد الجراح قبل القيام بها ،وبيكني بصواريخ نووية ،وما خلافته

عّمر
رصف) :رجاء ا
ترجمة (بت ا
باحثة يف علوم اإلعالم واالتصال
وقاصة
شاعرة ا

وأنا أيضا توجست فقد كانت فريدة املعارك الذرية من دمار يف جميع

انطلقت إذن يف اكتشاف ذاكريت الجديدة
بفضول ال حد له ...من أصبحت؟

من نوعها ونجاحها غري مؤكد .تم األرجاء ،كّم ميكنهم معرفة أين كنت الرجل الذي أعارين ذاكرته مات وهو
تجربتها للمرة األوىل يف الواليات مهندسة بارعة يف اختصاص يقود سيارته الـ.BMW
املتحدة وفتنتني الفكرة املتمثلة يف التقنيات املتقدمة ،وو اجهت معهد
استبدال ذاكريت بأخرى مأخوذة من البحوث للقيام بدراسات مكثفة مل يشغلني املال كثريا ،فزوجي السابق
حول انعكاسات السالح النووي ،كّم ترك يل ثروة صغرية ،استثمرتها قبل إجراء
شخص تويف حديثا.
أين رائدة يف هذا املجال ،إذ ركبت العملية مع العلم أين ال أذكر أين أو
ال أتذكر شيئا ،لكن قبل خضوعي أول صاروخ ومتثلت املهمة املناطة كيف ،فقد اقترص تدويني عىل
للمرشط ،د اونت بعض األسطر بعهديت يف حمل اإلغاثات إىل املالحظات األساسية .مل يساورين القلق
لطبقاء عىل األثر بطريقة ما ،وحني املناطق التي تعرضت للتخريب ...بشأن النقود ،ومع ذلك جعلني نوع
قرأت ما كتبته ،مل ينتبني أي شعور ومن املالحظات التي خططتها يف السيارة الفارهة أشد ثقة ألين مل أخرت
ألنه يتعلق بإنسانة غريي ،مل يعد يل
مرشدا.
هذا الصدد:
ماض أو باألحرى غدا يل آخر جديد
متاما ،توجب ترتيب حيايت عىل إنها تجربة مروعة يستحيل محوها ،أورث الحادث الذاكرة التي وهبتها أملا
أساسه.

إنها أسوأ من كل ما ميكن تخيله ،فظيعا يعقب الصدمة وأقض مضجعي
أرغب يف التخلص من تلك املشاهد طويال ،ووجدتني أتحامل عىل نفيس

شكال اختيار ذاكرة تروقني مشكلة .املروعة التي عاينتها وحذفها من للعودة إىل القيادة يف فرتة الحقة.
خالفت رأي الطبيب ،وخريت ذاكرة
ذاكريت باستبدالها.
حني استفقت من التخدير ،بادرت
رجل يف مثل سني أمال يف تغيري ما،
فذاكريت األصلية مألى دموعا د اونت ذكريات أخرى أخف وطأة باملطالبة ّبفكرة املانحُ .جلبت إ ايل مبقعة
ومتزقات وخزيا وكروبا -هذا ما وأقل هيمنة عىل الذهن ،غري أين بالدم ،توترت حني تصفحتها ،ورصدت
تشهد به كلّمت النص الذي وثقت أرزح تحت حمل أوجاع كثرية املواعيد املسجلة فيها ،ذكرين الطبيب أن
فيه بعض حيايت القدمية.-
يستطيع علّمء املستقبل -إذا
اهتموا بدراسة حالتي -االطالع عىل
حر ررح رّ ر ر رحر ررح ر ر

ارتبطت عامة بوضعي كامرأة ،وهو مالك جدول األعّمل مات ،بالتايل ،لست
ما دفعني إىل الرتجيح أن ذاكرة ملزمة بأي موعد.
رجل لن تكون مثقلة ،وحتى إن
ناءت ّبا يعتمل داخلها فستسجل

حني طلبت لقاء أمي بعد ذلك ،أكد

الجراح:
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 "ليست لك أم! فوالدتك وافتها املنيةمنذ زمن بعيد ،وتلك التي تطالب بها
ذاكرتك الجديدة ،سيتسبب لها لقاؤك يف
حزن شديد وهي املتخبطة يف غمها ..إنها
مثرية للشفقة حقا!"

 "أريد رؤيتها عىل كل حال ،أح ابها ،أالميكنك الترصف بطريقة لتلبي حاجتي؟"
لفاق حكاية جهلت تفاصيلها ،ونجح يف
إقناع األم بالقدوم لعياديت يف املصحة،
حني رأتني ،عربت عن جزعها متحرسة:
 " يا طفلتي املسكينة ،أنت أيضاتعرضت إىل حادث؟"

أخربتها أين أعرف ابنها جيدا ،ومحيطة
بكل يشء يخصه ،وعليمة بتفاصيل
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بعض بقايا من ذاكريت القدمية يف قبل املغادرة:
االشتغال ،غري أنه نفى هذه
الفرضية مؤكدا استحالة حدوث
ذلك واستفرسين عن سبب السؤال،
فأجبت:
 " -يستبد يب شعور متأت من غور

" -ليس ذلك إال خياال رصفا! ال

ما زلت يف املصحة ،حني فتحت بكل بساطة ،مواصلة تنقل هذه املرأة يف
ذات يوم باب الغرفة سيدة هائجة .أزقة ذاكريت مثل أمرا شنيعا.

حبات املشمش ،وخوفه ليال حني يهيمن

أتقنها فضال عن اليابانية واالنقليزية
واألملانية).
مل تستطع السيدة تصديق ما سمعته،
وتساءلت يف حرية" :كيف عرفت وهو مل
يكن يتحدث أبدا عن أي يشء يتعلق
به؟" ،وانخرطت يف البكاء ،ففضلت
اختصار زيارتها واعدة إياها بالقدوم
لزيارتها ّبجرد متاثيل للشفاء ،ألنه توضح
يل مدى محبتي لهذه األم.

استفهمت الطبيب عن احتّمل استمرار

انتحر !

تعقدي األمور! ويف جميع األحوال ،كيف ميكن الجزم وحسم اإلجابة يف
حصلت عىل أم أخرى...عن طريق هذه املسائل السابقة ،ومهّم كانت
االستبدال!"
الحقيقة ،ما همني فيها؟

هاجمتني شامتة:

باإلسبانية بشكل صحيح ،غدوت اآلن

أعّميل تزعزعت وشهدت اختالال.

بعيد جدا يذكرين بكرهي ألمي إن مانحي لذاكرته وجد نفسه مطالبا
الحقيقية!"
بإعالن إفالسه ،وهو ما يطرح احتّمل أنه

طفولته واللذة التي يجدها يف تناول

(أنا التي مل أستطع تشكيل جملة قصرية

معدمة دون مال!"
هذا ما أقلقني إذن! مشاكل مالية ألن

إناها

الظالم وبراعته يف التحدث بلغات عديدة

 "-ما جعل الكيل يطفح أنه تركني

زوجته،

ومنذ

دخولها،
حني نجحت يف الوقوف متزنة ،أدركت
أين وحيدة ،فقد خرست أصدقايئ الذين

 "إذن! هذه هي أنت؟ كنت معه ع امروا ذاكريت القدمية .وعوضا عنهم غدايف السيارة أيتها العاهرة ،رغم ا
تسرت لدي صحب ربطتني بهم صلة ما،
من حويل عىل األمر ،بيد أين أيقنت وقررت التعرف عليهم.
أنه مل يكن وحيدا!"
يف مفكرة الرجل ،عرثت عىل قامئة أرقام
ال أريد رؤية هذه السيدة! ملاذا الهاتف ،فطلبت أحدها باملصادفة:
تزوجتها؟ كيف ميكن تحديد
السبب؟ لقد جعلتني دامئا أحس " -أنا صديقة فالن .يرسين أن نحدد
بالتعاسة،

وخمنت أن هذا موعدا لـ"...
ا

اإلحساس متبادل ،نعم ،إنه كذلك
دون ريب ،لكن ،ليس لدي أي
دافع يجعلني أستمر يف تحمل هذه

قطع االتصال قبل إمتام جملتي .طلبت
رقّم ثانيا ،فأجاب صاحبه:

املخلوقة املتظلمة دامئا ،لذلك مل " -ابن العاهرة! لقد قىض نحبه وهذا
أتورع يف طردها بفظاظة ،هتفت
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أفضل!" ليغلق الهاتف بعد ذلك ،منافسيه سحقوه! واثق أنه لو عا  ،خانوا ،يف اآلونة األخرية ،مصالح مديرها
وتذكرت أين تسببت يف إفالسه.
اتصلت

بشخص

آخر

لنجح يف إعادة األمور إىل نصابها'"

تحىل أكيد! لقد كنت مدركة ملا يتوجب  "-مل يرغب أبدا يف االعرتاف بذلك ،وهو

بالتهذيب :إنه صديق من أيام
الجامعة وتذكرته شابا بجسم
رياا،

وخرقنا

سويا

السابق ،وأضافت قائلة:

كل

املحظورات ،استدعاين عىل العشاء
مع زوجته وأكد وهو يحاورين:
" -لقد تسلينا كثريا معا!"

يل فعله للخروج من األزمة ما قاد أعّمله إىل الضياع!
ع ا
الخانقة التي وجدتني محشورة
ذكرت ثالثة أسّمء .هل ميكن تصديق ما
فيها .وجهت بعض الكلّمت
تفوهت به ،وذاكريت تب اوبهم كرشكاء
ملخاطبي الذي أذهله مدى براعتي
أوفياء مخلصني!
يف تحمل هذه املسؤولية ،مل يتوقف
األمر عند اإلعجاب ،وإمنا اقرتح وثقت فيها ،وقطعت عالقتي بهم
االشتغال معه ،غري أن ضالتي ليست وفتحت بحثا حول اختالساتهم،

 "هو مل يستمتع ،لطاملا استبد به عمال ،ما أبحث عنه هو إعادة نسج واستهللت إداريت العامة بذاك العملشبكة صداقات عن طريق ذاكريت الذي تبعته أعّمل أخرى حيث تجلت
الذعر!"
الجديدة ...واستنفدت املحاولة وقتا نجاعة نصائح جان التي تتزود من نبع
 "أنت ال تعرفينه ،لقد كان مستعداطويال ومل تحقق الغاية املنشودة إال الحكمة ،وهو ما جعلني أقر أنها شخص
لطقدام يف كل موقف!"
بقدر طفيف.
مميز يف كل ما تتسم به من صفات.
 "لقد شكالت عنه فكرة خاطئة!ال نعيش دون جذور ،وجذوري أشارت ذاكريت أنها كانت خليلتي ،وهو
إنه فتى يرىث له ،فأبوه مل يحبه قط
الخاصة اقتلعت والجديدة ما ال ميكنني فعل أي يشء حياله ،غري أين
وهو ما جعله دائم الشعور اصطناعية يتعذر ريها بالحياة.
عاملتها بقدر كبري من االحرتام ورفعت
بالسخط نحوه!"
راتبها بعد أن تم استغاللها لوقت طويل.
املقابلة الوحيدة التي تجلت
 "إذا كان األمر عىل هذه الشاكلة،جدواها هي تلك حصلت مع حدثتني باحرتاز عن لييل والتي مل متثال
فقد وضحت جانبا أجهله عنه!"
سكرترييت جان التي كرست جهودها بالنسبة يل سوى شقراء صغرية خضت
ع اززت زوجتي كالمي مؤكدة أنه مل لخدمتي منذ تسلمت إدارة املصحة معها مغامرة غرامية ال مستقبل لها ،غري
أين نقدام خدمة االستنساخ.
أن جان أكدت أنه بعد تريك لها ،رزقت
يكن سعيدا.
ّبولود مني ،ووجدت نفسها يف وضعية
توضا ح ذاكريت أنه تم التوسع دون
من ميكنه معرفة ذلك أكرث مني؟
صعبة تواجه ظرفا عصيبا.
اعتبار طاقة امليزانية عىل تحمل
مازلت أحمل هذا الجرح الذي مل
جسيمة
أخطاء
وارتكبت
املصاريف،
طفل! مل يكن ينقصني إال هذا! إناه ال
يندمل حتى بعد ثالثني سنة!
تكاليف
وتسببت
الترصف،
يف
ينتمي إىل ذاكريت ،وال أريد التحدث
اتصلت أيضا بزميل عمل سبق وأن اإلشهار يف خسارة مالية جسيمة ،بشأنه وال سّمع من يخوض يف أي مسألة
أدار له رشكته ،فباح يل:
غري أن نقاطا عديدة بقيت بالنسبة تتعلق به ،ومل يسعني إال تكليف
" -مل يتوخ الحذر ،لطاملا اندفع،

يل غامضة.

وذاك جزء من موهبته ،إال أن أرصت جان عىل إقصاء أولئك الذين
حر ررح رّ ر ر رحر ررح ر ر

السكرترية ّبنح أم الطفل بعض املال.
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حكاية الطفل هذه ما انفكت تهاجم
ذاكريت بني فينة وأخرى ،وتشغل بايل،
ولطاملا أحسست أن طريقة تعاميل مع
املسألة تدفع جان إىل إصدار أقىس

األحكام عيل ،لكني يف نهاية األمر لست
األب نويل!
تحسنت وضعية املصحة برسعة إذ
تضاعفت عمليات االستنساخ ألنها غدت

القدامى بخساريت لذاكريت األصلية الخاصة ...أقصد تلك الحقيقية؟"
والشخص الذي رصته عاجز عن
تكوين عالقات جديدة .تراين " -غري ممكن! آسف ،لقد أتلفت! إن
أخطأت حني اخرتت ذاكرة رجل؟

نتائج العملية نهائية! عند الرضورة
القصوى ،ميكننا أن نزرع لك ذاكرة أخرى

حني بدأت يف رؤية كوابيس مفزعة ،جديدة ،لكن دون التنبؤ بخباياها ،إنها
بطلها طفل مرعوب وأبوه يضاجعه ،مخاطرة ،هل تجازفني؟"
مل أقو عىل التحمل أكرث ،واتصلت

رصف)
بج اراحي الذي وجدته مغتبطا )ترجمة بت ا

صيحة دارجة إضافة إىل تجنيد أحسن

ويتحدث بكل اعتداد بالنفس

املتمرسني يف هذا االختصاص.

فخورا بجراحته التي دشنت سلسلة
العمليات الناجحة ،وسألني عن

يف لحظة ما ،شعرت أين استنفدت جهودي
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حايل فأجبته:

وما عدت قادرة عىل االستمرار يف العمل
عرش ساعات يوميا .ال أنكر شعور الرىض

" -لست عىل ما يرام ،إن الشخص

الذي متلكني ،غري أين ضجرت .

الذي منحتني ذاكرته فاقني شقاء،
أدري أن هناك ذكريات سيئة يف

ال يعوزين املال ،رغبت يف السفر والذهاب

كل الناس
جميع الحاالت ...هل ا

إىل املريخ ،إذ بلغني أنه تم االنطالق يف

تعساء؟"

تنظيم رحالت إىل هناك مع اإلقامة
والسياحة ،لكني ،رصفت النظر عن

" -ليست هناك ذاكرة سعيدة...

الفكرة ألين مل أجد من يرافقني.

وإن وجدت فهي نادرة!"

كّم سلف وذكرت ،مل أعد أعرف أصدقايئ

" -هل تستطيع أن ترجع إيل ذاكريت

جمعية تونس الفتاة
14747615 :الهاتف
contact@tounesaf.org :الربيد االلكرتوين
www.tounesaf.org :املوقع
facebook.com/tounesalfatet :فايسبوك
twitter.com/tounesalfatet :تويرت
tounesaf@ :انستغرام

